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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮداز اﯾﺮان ﻣﺸﻬﻮد
ﺷﻤﺎره96488/210:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ | ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ارزش اﻓﺰوده

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۱-۵۹۰۹/۴۹۰۹ﻣﻮرخ  ۲۶/۸/۸۲ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۴۷ﻣﻮرخ  ۱۳۸۶ / ۳ / ۶ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ:
ﻋﺪم م ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ -۴۹۰۹ / ۵۹۰۹ﻣﻮرخ  ۸۲ / ۸ / ۲۶ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع در وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام ﻻزم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد
.
ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ۱۴۷ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۶ / ۰۳ / ۰۶ :
ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه۲۹۰ / ۸۳ :
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ :ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﺷﺎﮐﯽ :آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ .
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ :اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ دوم ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۴۹۰۹ / ۵۹۰۹ﻣﻮرخ  ۱۳۸۲ / ۸ / ۲۶ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﮐﺸﻮر .
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۲۴۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﺒﺼﺮه
ذﯾﻞ آن ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۸اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،در ﻗﺒﺎل اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺆدی و ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ی در ازاء اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺆدی ﻣﻌﺎدل  ۱ / ۵درﺻﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده  ۲۷۳ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن در ﻓﺮاز دوم ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را از اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﻣﻘﺮر
ﮐﺮده اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮن ی و ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ و در ﺟﻬﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺘﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن ی ﻣﺆدﯾﺎن
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ دوم ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۴۹۰۹ / ۵۹۰۹ﻣﻮرخ  ۱۳۸۲ / ۸ / ۲۶ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮررا دارم  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره -۷۵۴۵
 ۱۱۲ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۱۵ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱۱ -۲۴۵۵ﻣﻮرخ  ۱۳۸۳ / ۷ / ۸دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  .در ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺎده  ۲۴۲اﺻﻼﺣﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۲۷۳ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ از اول
ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺿﻤﻨﺎً ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺻﺮﻓﺎً اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ از اول
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻮده و
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص )اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ( از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﺟﺮای آن ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﺒﺎرت ﺳﻄﺮ آﺧﺮ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺻﺮاﺣﺖ دارد
ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺻﻮف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع آن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ
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ﺑﺎﺷﺪ  .زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۸۱وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻨﻊ ﻋﻘﺎب ﺑﻼ ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮن ی و دارای ﺑﺎرﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﻫﯿﺄت
ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎ و ﻣﺴﺘﺸﺎران و دادرﺳﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﺲ
از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
رأی ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده  ۲۴۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  ۱۳۸۰ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﺮداد
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر ،ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺆدﯾﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺸﻤﻮل
ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ در ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺮداد آن اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده
 ۲۷۳اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻻﺷﻌﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۲۴۲ﻗﺎﻧﻮن را ۱۳۸۱ / ۱ / ۱
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۴۹۰۹ / ۵۹۰۹ﻣﻮرخ  ۱۳۸۲ / ۸ / ۲۶ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻫﺪف و ﺣﮑﻢ ﻣﻘﻨﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪارد و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺰﺑﻮر در وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻓﺮد
ﺷﻤﺎره۲۱۱ / ۴۹۰۹ / ۵۹۰۹ :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۸۲ / ۰۸ / ۲۶ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اداره ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۵۱ﻣﮑﺮر
دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
داﻧﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۲۴۲اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ،۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺎداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﯾﺪه،ﺪر ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﻮﺟﻪ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد را ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻮدی ذﯾﻨﻔﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ
ﻣﻘﺮراﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻮدﯾﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،ﻠﺬا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺮرات ﻣﺰﺑﻮر و اﺗﺨﺎذ روﯾﻪ واﺣﺪ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
 _۱ﭼﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  ۲۷۳اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب  , ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ﺗﺎرﯾﺦ
اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده  ۲۴۲و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ آن از اول ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﺒﺪاء اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرت
) ۱۵درﺻﺪ( ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎت  ,از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺻﻮف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع آن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۲ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﻮدﯾﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ) ۱ / ۵درﺻﺪ( در ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ) (۱ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺧﺴﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽ ﻫﺎی
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ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﻮدی ذﯾﻨﻔﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .
 _۳ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮدی در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺮف ﻣﺪت  ۳ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮدی ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺸﻮد ﻧﯿﺰ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﻤﻮل
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) (۲ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 _۴در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻮدی  ,ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب وی  ,ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮن ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺳﺘﺮداد و وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 _۵ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﯾﺎدﺷﺪه در اﺳﺮع وﻗﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺴﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ
ﺑﻮده و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮن ی ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻬﺴﻮارﺧﺠﺴﺘﻪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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